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Bab 2 
Sejarah Perkembangan Lesson 
Study 

 

A. Darimana Lesson Study Berasal? 

Lesson study sudah berkembang di Jepang sejak awal tahun 

1900an. Melalui kegiatan tersebut guru-guru di Jepang mengkaji 

pembelajaran melalui perencanaan dan observasi bersama yang 

bertujuan untuk memotivasi siswa-siswanya aktif belajar mandiri. 

Lesson Study merupakan terjemahan langsung dari bahasa Jepang 

jugyokenkyu, yang berasal dari dua kata jugyo yang berarti lesson atau 

pembelajaran, dan kenkyu yang berarti study atau research atau 

pengkajian.  Dengan demikian lesson study merupakan study atau 

penelitian atau pengkajian terhadap pembelajaran.  

Lesson study dapat diselenggarakan  oleh kelompok guru-guru di 

suatu distrik atau diselenggarakan oleh kelompok guru sebidang, 

semacam MGMP di Indonesia. Kelompok guru dari beberapa sekolah 

berkumpul untuk melaksanakan lesson study. Lesson study yang sangat 

popular di Jepang adalah lesson study yang diselenggarakan oleh suatu 

sekolah dan dikenal sebagai konaikenshu yang berkembang sejak awal 

tahun 1960an. Konaikenshu juga dibentuk oleh dua kata yaitu konai 

yang berarti di sekolah dan kata kenshu yang berarti training. Jadi 

istilah konaikenshu berarti school-based in-service training atau in-

service education within the school atau in-house workshop. Pada tahun 

1970an pemerintah Jepang merasakan manfaat dari konaikenshu dan 

sejak itu pemerintah Jepang mendorong sekolah-sekolah untuk 

melaksanakan konaikenshu dengan menyediakan dukungan biaya dan 

insentif bagi sekolah yang melaksanakan konaikenshu. Kebanyakan 
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sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jepang melaksanakan 

konaikenshu. Walaupun pemerintah Jepang telah menyediakan 

dukungan biaya bagi sekolah-sekolah untuk melaksanakan konaikenshu 

tetapi kebanyakan sekolah melaksanakan konaikenshu secara sukareka 

karena sekolah marasakan manfaatnya. Salah satu situasi pembelajaran 

dalam rangka lesson study di Jepang diperlihatkan pada gambar 2.1. 

  

 

Gambar 2.1 
Suasana pembelajaran matematika dalam rangka 
lesson study di SD Hamanogo, Jepang tahun 2005. 
Kurang lebih 100 pengamat menghadiri kegiatan 
lesson study ini. Pengamat berdatangan dari 
berbagai sekolah SD atau SMP dari berbagai provinsi 
di Jepang.  

 

Alasan mengapa lesson study menjadi popular di Jepang karena 

lesson study sangat membantu guru-guru. Walaupun lesson study 

menyita waktu tetapi guru-guru memperoleh manfaat yang sangat 

besar berupa informasi berharga untuk meningkatkan keterampilan 

mengajar mereka. Berikut pernyataan tiga guru dan satu kepala sekolah 

di Jepang.  
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……. Saya pikir pengalaman terbaik dari lesson study adalah lesson study 
memberi peluang kepada Anda untuk mereflkesi dan memikirkan kembali cara 
mengajar Anda.  
 
………… walaupun dalam waktu singkat guru-guru bertemu mendiskusikan 
pembelajaran secara serius, hal ini merupakan pengalaman yang sangat 
berharga. 
 
Saya pikir pengalaman (melaksanakan lesson study) memberi kita peluang untuk 
membangun persahabatan yang baik diantara guru-guru. Saya kira persahabatan 
yang kuat dapat dibangun ketika guru-guru bertemu dan secara sangat serius 
memikirkan tentang apa yang kita kerjakan, mengajar……. Dengan kata lain 
lesson study dapat membantu guru-guru mempererat persahabatan, saya kira hal 
itu sangat penting untuk semua guru. 
 
Juga proses on-the-job-problem-solving (lesson study) memerlukan keseriusan, 
intensitas, dan tanggung jawab guru sebagai professional, sebab sesuatu yang 
Anda coba lakukan di sekolah selalu mempengaruhi siswa-siswa. Lingkungan 
kerja, perasaan serius ini merupakan manfaat dari pengembangan 
keprofesionalan di sekolah. 

Mutu kegiatan konaikenshu sangat bervariasi bergantung pada 

kaliber leadership sekolah, mutu guru untuk membangun, mempererat 

persabahatan diantara mereka, dan kemaunan mereka dalam 

melaksanakan konaikenshu.  Seorang kepala sekolah menjelaskan: 

Tentu kita berpikir bahwa melaksanakan konaikenshu adalah penting tetapi saya 
tidak dapat mengatakan bahwa semua sekolah melaksanakan konaikenshu 
sangat baik bila saya berpikir tentang mutu training..... Bagaimana Anda 
membuat konaikenshu bermanfaat bergantung pada kondisi leadership dan 
kebersamaan guru-guru di sekolah. 
 

 

B. Bagaimana Lesson Study Menjadi Milik Dunia? 

The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

merupakan studi untuk membandingkan pencapaian hasil belajar 

mathematika dan IPA kelas 8 (kelas 2 SMP). Penyebaran Lesson Study 

di dunia pada tahun 1995 dilatarbelangi oleh TIMSS. Empat puluh satu 

negara terlibat dalam TIMSS, Dua puluh dari empat puluh satu Negara 

memperoleh skor rata-rata matematika yang signifikan lebih tinggi dari 

Amerika Serikat. Negara-negara yang memperoleh skor matematika 

yang lebih tinggi dari Amerika Serikat antara lain Singapura, Korea, 
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Jepang, Kanada, Francis, Australia, Hongaria, dan Ireland. Sementara 

hanya 7 negara yang memperoleh skor matematika secara signifikan 

lebih rendah dari Amerika Serikat, yaitu Lithuania, Cyprus, Portugal, 

Iran, Kuwait, Colombia, dan Africa selatan.  

Posisi pencapaian belajar matematika siswa-siswa SMP kelas 2 di 

Amerika Serikat membuat negara itu melakukan studi banding 

pembelajaran matematika di Jepang dan Jerman. Tim Amerika Serikat 

melakukan perekaman video pembelajaran matematika di Jepang, 

Jerman, dan Amerika Serikat untuk dilakukan analisis terhadap video 

pembelajaran tersebut. Pada waktu itu, Tim Amerika Serikat menyadari 

bahwa Amerika Serikat tidak memiliki sistem untuk melakukan 

peningkatan mutu pembelajaran, sementara Jepang dan Jerman 

melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. 

Amerika Serikat selalu melakukan reformasi tapi tidak selalu melakukan 

peningkatan mutu. Selanjutnya ahli-ahli pendidikan Amerika Serikat 

belajar dari Jepang tentang Lesson Study. Sekarang Lesson Study telah 

berkembang di sekolah-sekolah di Amerika Serikat dan diyakini Lesson 

Study sangat potensial untuk pengembangan keprofesionalan pendidik 

yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, 

Lesson Study juga telah berkembang di Australia. 

C. Bagaimana Lesson Study Berkembang di Indonesia? 

Lesson study berkembang di Indonesia melalui IMSTEP 

(Indonesia Mathematics and Science Teacher Education Project) yang 

diimplementasikan sejak Oktober tahun 1998 di tiga IKIP yaitu IKIP 

Bandung (sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia, UPI), 

IKIP Yogyakarta (sekarang bernama Universitas Negeri  Yogyakarta 

UNY), dan IKIP Malang (sekarang bernama Universitas Negeri Malang 

UM) bekerjasama dengan JICA (Japan Internatonal Cooperation 
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Agency). Tujuan umum dari IMSTEP adalah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan matematika dan IPA di Indonesia, sementara tujuan 

khususnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan matematika 

dan IPA ditiga IKIP yaitu IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP 

Malang.  Pada permulaan implementasi IMSTEP, UPI, UNY, dan UM 

berturut-turut bernama IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP 

Malang.  

Fase IMSTEP (1998 – 2003). Peningkatan mutu difokuskan 

pada pendidikan pre- dan in-service di tiga Fakultas Pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) dari IKIP Bandung, 

IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang. Beberapa kegiatan dirancang untuk 

mencapai tujuan tersebut antara lain melakukan revisi silabus program 

pre- dan in-service, pengembangan buku ajar bersama 3 universitas, 

pengembangan kegiatan praktikum, dan pengembangan teaching 

materials. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah 

Jepang melalui JICA memberikan dukungan berupa gedung beserta 

fisilitasnya untuk IKIP Bandung sementara fasilitas laboratorium untuk 

IKIP Yogyakarta dan IKIP Malang. Selain itu JICA memberi dukungan 

dalam bentuk penyediaan tenaga ahli Jepang dan pelatihan di Jepang 

bagi dosen UPI, UNY, dan UM. Sepuluh dosen UPI, UNY, dan UM 

mengikuti pelatihan di Jepang setiap tahunnya untuk mengenal sistem 

pendidikan di Jepang dan belajar mengembangkan digital teaching 

materials. Tenaga ahli Jepang Prof. Dr. Kanzawa dan Mr. Higa berturut-

turut bertindak sebagai chief adviser dan project coordinator pada saat 

itu. 

Pada bulan Maret – April 2001, tim JICA dari Jepang melakukan 

evaluasi tengah proyek  (mid-term) untuk mengetahui kemajuan dari 

IMSTEP. Hasil evaluasi JICA menunjukkan bahwa IMSTEP berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilanjutkan untuk dua 
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setengah tahun berikutnya dengan penyesuaian program melalui 

penambahan kegiatan. Kegiatan yang ditambahkan pada IMSTEP adalah 

kegiatan “Piloting”. Kegiatan piloting bertujuan untuk mengembangkan 

pembelajaran inovatif matematika dan IPA di sekolah secara kolaboratif 

antara guru-guru SMP/SMA dengan dosen-dosen F(P)MIPA dari UPI, 

UNY, dan UM. Tenaga ahli Jepang yang ditugaskan untuk perioda 2001-

2003 adalah Prof. Dr. Tokuda dan Mr. Nakatsu yang berturut-turut 

bertindak sebagai chief adviser dan project coordinator melanjutkan 

tugas Prof. Dr. Kanzawa dan Mr. Higa. 

Untuk kegiatan piloting dipilih 4 sekolah (2 SMP dan 2 SMA) di 

masing-masing kota di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Sekolah yang 

dipilih adalah sekolah-sekolah yang berdekatan dengan kampus UPI, 

UNY, dan UM yang mutunya pada tingkat sedang berdasarkan NEM 

tetapi sekolah-sekolah tersebut memperlihatkan keingingan dan 

komitmen untuk maju. Selanjutnya sekolah-sekolah tersebut 

menugaskan guru-guru matematika, IPA Fisika, dan IPA Biologi untuk 

SMP sementara guru matematika, fisika, biologi, dan kimia untuk SMA. 

Dosen-dosen dan guru-guru sebidang studi melakukan beberapa kali 

workshop untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru-guru 

di sekolah dan merancang model pembelajaran sebagai solusi terhadap 

permasalahan yang ditemukan. Model pembelajaran yang 

dikembangkan berbasis hands-on activity, daily life, dan local materials. 

Setelah teaching materials yang dibuat dari bahan lokal tersebut 

diujicoba di laboratorium maka model pembelajaran diujicoba di kelas 

oleh guru sementara dosen menjadi pengamat.  

Guru beserta dosen telah mampu mengembangkan teaching 

materials yang terbuat dari bahan-bahan di sekitar siswa dan 

melakukan pembelajaran berbasis hands-on activity dan daily life untuk 

menjelaskan konsep matematika dan IPA sehingga siswa-siswa menjadi 
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senang belajar matematika dan IPA.  Guru-guru yang terlibat piloting 

menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran dan 

merasa dekat dengan dosen untuk memperoleh informasi ketika 

menghadapi kesulitan dalam melakukan inovasi pembelajaran. 

Sayangnya guru yang terlibat kegiatan piloting sangat terbatas pada 

satu guru per bidang studi per sekolah sehingga diseminasi pengalaman 

berharga dalam mengembangkan inovasi pembelajaran kurang berjalan 

baik walaupun dalam satu sekolah, apalagi kepala sekolah tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan piloting. Biaya untuk kegiatan piloting berasal 

dari dana pendamping yang dikelola pihak universitas. Dosen dan guru 

memperoleh dana transportasi walaupun jumlahnya sangat kecil.  

Pada bulan Juli 2003, tim dari JICA (Jepang) melakukan evaluasi 

terhadap kinerja proyek dan berkunjung ke sekolah menyaksikan 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Tim JICA menyimpulkan bahwa 

kegiatan piloting berbasis hands-on activity, daily life, dan local 

materials sangat potensial untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah. Selanjutnya tim JICA merekomendasikan untuk melanjutkan 

Follow-up Program IMSTEP selama 2 tahun.   

Fase Follow-up IMSTEP (2003–2005). FPMIPA UPI, FMIPA 

UNY, dan FMIPA UM mengimplementasikan program Follow-up IMSTEP 

sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan September 2005 yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu in-service teacher training 

(pelatihan guru dalam jabatan) dan mutu pendidikan calon guru (pre-

service teacher training) dalam bidang matematika dan IPA di UPI, UNY, 

dan UM. Dr. Eisuke SAITO dan Isamu KUBOKI berturut-turut sebagai 

chief adviser dan coordinator membantu mengarahkan ketiga 

universitas mengimplementasikan Follow-up IMSTEP. Melalui Program 

Follow-up IMSTEP diharapkan dihasilkan model in-service teacher 

training (pelatihan guru dalam jabatan) dan model pre-service teacher 
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training (pendidikan calon guru) dalam bidang MIPA. Untuk 

mengimplementasikan Program Follow-up IMSTEP, Dr. Eisuke SAITO 

mengusulkan suatu pendekatan “segitiga”, sebagai berikut. 

IMSTEP APPROACHIMSTEP APPROACH

Enhancement of Quality 
in Math & Science Ed.

Pre-service

Feed back on 
school reality

Consultancy    

Producing good 
prospective teachers

Intervention to 
students

Feedback on contemporary 
teachers ’ needs

Consultancy    
Developing        

teachers ’
professionalism     

Sharing  piloting experiences

Opportunities for expansion

On-service 
(Piloting)

In-service 
(Non-degree)

Gambar 2.2  
Pendekatan Follow-up IMSTEP 

 
Berdasarkan Gambar 2.2, peningkatan mutu pendidikan MIPA 

akan dicapai manakala terjadi kerjasama yang baik antara LPTK 

(Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) penyelenggara pendidikan 

pre-service, sekolah piloting, dan MGMP penyelenggara program in-

service. LPTK dapat menghasilkan calon guru yang bermutu setelah 

mendapat masukan dari pengalaman nyata di sekolah dan LPTK 

memberikan masukan ke sekolah piloting untuk melakukan intervensi 

terhadap siswa sehingga siswa menjadi aktif belajar. MGMP merupakan 

forum untuk mendiseminasikan hasil inovasi pembelajaran dan bersama 

LPTK diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan guru.   

Kegiatan piloting yang telah dirintis pada fase IMSTEP terus 

dikembangkan pada fase Follow-up Program IMSTEP melalui kegiatan 

Lesson Study. Pengiriman pelatihan singkat ke Jepang bagi dosen-dosen 
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UPI, UNY, dan UM pada fase Follow-up Program IMSTEP difokuskan pada 

tema Lesson Study dan diharapkan mereka dapat mengembangkan 

Lesson Study di Indonesia setelah selesai pelatihan di Jepang. Peserta 

pelatihan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan Lesson 

Study di Indonesia antara lain Riandi (UPI), Rahayu (UM), Sumar 

Hendayana (UPI), Harun Imansyah (UPI), Sukirman (UNY), Muchtar A. 

Karim (UM), Siti Sriyati (UPI), Suratsih (UNY), dan Ridwan (UM). 

Kerjasama antara 3 universitas (UPI, UNY, dan UM) dan sekolah-

sekolah piloting di Bandung, Yogyakarta, dan Malang makin dipererat 

melalui perbaikan beberapa kelemahan dari implementasi kegiatan  

piloting pembelajaran di sekolah mitra. Tahap observasi dan refleksi dari 

kegiatan Lesson Study (plan-do-see) diperbaiki. Strategi observasi 

pembelajaran diperbaiki pada fase Follow-up IMSTEP. Sebagai contoh, 

siswa tidak terganggu dengan adanya observer di dalam kelas karena 

observer tidak mengganggu siswa belajar tetapi lebih konsentrasi pada 

observasi aktivitas siswa belajar. Hal ini tercermin dari kegiatan refleksi 

setelah pembelajaran. Observer lebih banyak mengomentari aktivitas 

siswa dari pada gurunya. Setelah bertukar pengalaman dan pengarahan 

dalam fase Follow-up IMSTEP maka terjadi peningkatan kesadaran 

dalam melakukan observasi pembelajaran, sekarang observer lebih suka 

mengambil posisi di samping kiri dan kanan ruang kelas untuk 

melakukan observasi pembelajaran. Ketika fase IMSTEP, tahap refleksi 

kurang mendapat penekanan, kadang-kadang tahap ini dilakukan pada 

hari lain sehingga sebagian informasi pengamatan kelas terlupakan oleh 

observer. Ketika fase Follow-up, tahap refleksi dilakukan langsung 

setelah pebelajaran untuk mendiskusikan hasil pembelajaran dan 

bertukar pengalaman tentang lesson learnt yang diperoleh para 

observer. Selain itu, dilakukan diseminasi pengalaman berharga dari 

kegiatan piloting kepada MGMP melalui workshop dan uji coba 
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pembelajaran berbasis hands-on activity, daily life, dan local materials 

dalam rangka kegiatan Lesson Study di MGMP Matematika dan IPA SMP 

di Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Kegiatan Lesson Study pada 

MGMP mendapat sambutan baik dari guru-guru terutama guru-guru 

model. Guru model merasakan manfaat dari kegiatan Lesson Study, 

mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengajar dan berpartisipasi 

dalam kegiatan ilmiah tingkat nasional.  

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan Lesson Study maka 

dilakukan pendekatan oleh pimpinan fakultas di 3 universitas. Dalam 

kasus di Bandung,  pimpinan FPMIPA UPI bersilaturrahmi dengan 

kepala-kepala sekolah piloting yang kebetulan baru terjadi pergantian 

kepala sekolah untuk berdiskusi tentang keberlanjutan dari kegiatan 

kerjasama antara sekolah dan FPMIPA UPI. Diskusi terfokus pada 

resource sharing artinya pimpinan FPMIPA UPI menyediakan nara 

sumber termasuk kebutuhannya sementara sekolah piloting mendorong 

guru-guru termasuk kebutuhannya untuk berkolaborasi. Selain itu 

pimpinan FPMIPA UPI meminta kepala sekolah terlibat dan melibatkan 

guru-guru lain dalam observasi dan refleksi pembelajaran. Ajakan 

pimpinan FPMIPA UPI disambut baik untuk keberlanjutan kerjasama 

dalam melaksanakan kegiatan Lesson Study di sekolah-sekolah piloting.  

Sebagai wujud keberlanjutan program kerjasama tersebut, kepala 

sekolah memfasilitasi kegiatan Lesson Study dengan memberdayakan 

MGMP di sekolah tersebut dan melaksanakan kegiatan Lesson Study 

secara bergilir dari mata pelajaran ke mata pelajaran lain. Kepala 

sekolah juga terlibat dalam kegiatan observasi pembelajaran dan 

memandu diskusi untuk merefleksi pembelajaran. Sekarang kegiatan 

Lesson Study bukan milik guru MIPA saja tetapi guru non-MIPA pun 

melakukan kegiatan Lesson Study. Sebagai contoh, SMAN 9 Bandung 
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telah melaksanakan kegiatan Lesson Study Biology, PPKn, Sosiologi, dan 

Bahasa Indonesia pada semester genap 2005/2006.   

Pembicaraan tentang keberlanjutan program kerjasama dalam 

kegiatan Lesson Study juga dilakukan dengan pengurus MGMP 

matematika dan IPA SMP kota Bandung. Sebagai tindak lanjut, 

beberapa workshop tentang Lesson Study telah dilaksanakan untuk 

MGMP wilayah tenggara, wilayah timur, dan wilayah barat kota 

Bandung. MGMP IPA SMP wilayah barat kota Bandung telah 

menindaklanjuti workshop Lesson Study tersebut dengan persiapan 

perancangan dan pengembangan model pembelajaran berbasis hands-

on activity, daily life, dan local materials. Selanjutnya MGMP IPA SMP 

wilayah barat kota Bandung pada semester genap 2005/2006 telah 

mengimplementasikan model pembelajaran tersebut di SMP Miftahul 

Iman, SMPN 12 Bandung, SMP Labschool UPI, SMPN 29 Bandung, dan 

SMP YWKA.  

Lesson study berasal dari Jepang yang dimanfaatkan untuk 

meningkatkan keprofesionalan guru. Keberhasilan Jepang dalam 

pendidikan membuat pakar pendidikan di Amerika Serikat dan negara-

negara Eropa serta Australia belajar lesson study dari Jepang. Kalau 

negara-negara maju belajar dari Jepang, mengapa kita tidak? Walau 

demikian, lesson study yang berkembang di Indonesia tidak begitu saja 

mengadopsi konsep lesson study dari Jepang, akan tetapi melalui 

pengkajian dan ujicoba di sekolah-sekolah piloting sejak tahun 2001  

melalui Program Kerjasama Teknis IMSTEP-JICA di UPI, UNY, dan UM. 

Untuk memperoleh model sosialisasi lesson study pada tingkat yang 

lebih luas, saat ini sedang dilakukan piloting lesson study di tiga 

kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bantul, dan 

Kabupaten Pasuruan. Piloting ini melibatkan seluruh guru Matematika 

dan IPA SMP dan MTs. 


